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الشاهني: تغليظ عقوبات 
هيئة الغذاء والتغذية 

خطوة صحيحة
أكــد مقرر جلنة الــشــؤون الصحية واالجتماعية 
والعمل البرملانية النائب أسامة الشاهني إن وجود 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتغليظ عقوباتها لتكون 
عصا غليظة على كل من تسول له نفسه استغالل الغذاء 

في الربح غير املشروع خطوة جيدة.
وقال الشاهني في مداخلة له على تلفزيون املجلس 
»إنــه في دور االنعقاد الثالث مت تعديل قانون إنشاء 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الفتاً إلى أنه مجرد 
إنشاء هيئة متخصصة في هذا الشأن خطوة جيدة قام 

بها املجلس السابق«.
وقال إن املجلس احلالي قام بخطوة تغليظ العقوبات 
بإيصالها إلــى 10 آالف دينار وحرمان التاجر الذي 
يتورط في قضية غذاء فاسد من مزاولة هذا النشاط ولو 

باسم جتاري آخر.
وبني أن العقوبات تتراوح ماليا وصوال إلى 10 آالف 
دينار كويتي، وحرمان التاجر من مزاولة أي نشاط 

يتعلق بالغذاء والتغذية مستقبال.
وأضاف أن العقوبات تلزم اجلهة احلكومية املختصة 
بنشر املخالفات واألحكام النهائية بشأنها إلحاطة الرأي 
العام بها، وإلــزام الهيئة بإنشاء مختبرات في املنافذ 
البرية والبحرية واجلوية لتعزيز رقابتها وعدم تسرب 
أغذية فاسدة في مرحلة النقل ما بني املنفذ اجلمركي إلى 

املختبر املركزي في وزارة الصحة.
وأوضح أن وزارة الصحة تقوم بجهد كبير وبانتظار 
تسلم هيئة الــغــذاء والتغذية مختبرها الــذي وعدت 
بتسليم املختبر املركزي الذي ينشأ حتت إشراف بلدية 

الكويت.
ــال إنــه من املتأمل أن كل هــذه اخلــطــوات حتقق  وق
املطلوب من مواجهة الغذاء الفاسد أو املخالف ألحكام 
الشريعة اإلسالمية مثل حلوم اخلنزير املخالفة بقانون 

الغذاء.
وأضاف أن هناك دورا رقابيا يتعلق مبتابعة إنشاء 
مختبر مركزي مختص وإلزام الهيئة انشاء مختبرات 
في املنافذ لتكون بأيدي القطاع العام وليس اخلاص،« 
ألننا ال نتوقع من تاجر أن يقوم باملراقبة الصارمة 
على تاجر مثله وقد يكون هناك تضارب في املصالح 
فحرصنا أن تكون املختبرات في أيدي القطاع العام قدر 

اإلمكان«.

تقريرها يتضمن نسب تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة 

الدمخي: »التحقيق في األمطار« تلزم وزيرة األشغال
4 أشهر إلى مجلس األمة   بتقدمي تقرير كل 

أكــد رئيس جلنة التحقيق حــول حــادثــة األمطار 
النائب الدكتور عادل الدمخي أن تقرير جلنة التحقيق 
يلزم وزيــرة األشغال بتقدمي تقرير دوري كل 4 أشهر 
إلى مجلس األمــة متضمنا خطوات تنفيذ التوصيات 

الصادرة عن اللجنة.
وأضاف الدمخي أن التقرير يوصي بسرعة صرف 
التعويضات للمواطنني املتضررين من أزمة األمطار، 
محمال مسؤولية ذلك إلى مجلس الــوزراء، مشيراً إلى 
أن هناك مواطنني تضررت منازلهم وممتلكاتهم جراء 

هذه األزمة. 
وقال الدمخي في برنامج »نبض اللجان« الذي عرض 
أول أمس السبت على تلفزيون املجلس إن التكليف كان 
واسعا، إذن أنه لم يقتصر على منطقة معينة أو حادثة 
معينة بل إنه تناول جسر املنقف وتطاير احلصى وكذلك 

التوصيات الصادرة عن كل جلان التحقيق السابقة.
وأضــاف أن التكليف كان يتحدث عن كل ما يتعلق 
بحادثة األمطار، مشيراً إلى أن اللجنة في بداية عملها 
ــدت صعوبة مــن جهة التفاصيل الفنية ومــن ثم  وج
صعوبة أيضا في كيفية إعداد تقريرها الذي يتكون من 
أكثر من 950 صفحة مبساعدة النائبني خالد العتيبي 
وخلف دميثير واملكتب الفني للجنة. وأوضح أنه متت 
االستعانة بجمعية املهندسني وديوان احملاسبة في كل 
اجتماعات اللجنة، مضيفاَ أنه مت تكليف ديوان احملاسبة 
بإعداد تقرير فني بخصوص مدينة صباح األحمد وغرق 

الفحيحيل واملنقف والصباحية وفي تطاير احلصى.
ــوان احملاسبة جــزء من التقرير  وبــني أن تقرير دي
الكامل للجنة، وكل ما جاء به فهو متضمن في تقرير 
اللجنة، مبينا أن اللجنة عقدت 23 اجتماعا ما بني 4 إلى 
5 ساعات رسمية، فضال عن االجتماعات الفرعية التي 

عقدتها اللجنة.
وقال إن من النتائج املهمة في التقرير إلزام وزيرة 
األشغال برفع تقرير دوري كل أربعة أشهر إلى مجلس 
األمــة متضمناً تنفيذ الــــوزارة للتوصيات الـــواردة 

بالتقرير، ملتابعة العمل على التوصيات محذرا من 
البطء والتأخير في تنفيذ تلك التوصيات.

وأشــار إلــى أنــه كــان مــوجــودا عــدد 22 كرتونا من 
املستندات الضخمة التي استعانت بها اللجنة، فضال عن 

االستعانة باملستشارين في املجلس.
وقال إن اللجنة استدعت 22 جهة حكومية منها إدارة 
الدفاع املدني التي تتضمن جهات عدة، وأيضا وزارات 

خدمية تضررت مثل الصحة والتربية وكذلك الطيران 
املدني.

وأوضــح أن اللجنة استفسرت عن احللول املتاحة 
لعدم تكرار مثل تلك األزمة مستقبال، مبينا أن التمثيل 
ــل مــن ذلك  ــان بــني وزيـــر أو وكــيــل وزارة ولــيــس أق ك
التمثيل، » وكان هناك جتاوب وسرعة استجابة من تلك 

اجلهات«.

وأكد أن التقرير بني مواطن الضرر التي جنمت عن 
أزمة األمطار، الفتاً إلى أن تقرير ديوان احملاسبة حمل 
املسؤولية لوزارة األشغال واملؤسسة العامة للرعاية 

السكنية.
وأشار إلى أنه »من أهم أسباب هذه األزمة في مدينة 
صباح األحمد هو عدم إكمال البنية التحتية وربط 
الصرف الصحي مع الصيانة الكاملة للمجارير داخل 
املنطقة، فضال عن عدم معاجلة املناطق التي تأتيها 
السيول إذ إن اللجنة اكتشفت أن السيول تأتي من 
هضبة األحمدي وعدم توجيهها إلى البحر وإال سوف 

يتكرر غرق هذه املناطق«.
ــح أن التقرير مت اتهامه باتهامات كثيرة،  وأوض
بالرغم من أن اجلهد املبذول كان من املفترض أن يشكر 
وال يتهم، ومن اتهم التقرير فهو لم يقرأه، موضحا 
أن التقرير به حصر ألضــرار الطرق، واســم الشركة 

ومقاول الباطن أيضاَ.
وأضاف أن التقرير به كذلك أسماء موظفي الوزارة 
الذين تسلموا املشاريع، وكل ما يتعلق بالتعاقدات 
متضمنة في التقرير وكذلك الشركات االستشارية، 
وكل ما حدث في الطرق وفي جميع احملافظات الطرق 

السريعة أيضاً متضمن في التقرير.
وقال إن اللجنة في تقريرها أشارت إلى مرفق حصر 
ــرورة محاسبة الشركات  ــددت على ض األضـــرار وش
واملوظفني واملراقبني الذين تسلموا املشروعات والذين 

أقروا بجودة اخللطة للطرق.
وأكد ضرورة وجود جهاز أزمات وكوارث بالدولة 
حتت مسؤولية مجلس الــوزراء، متوجها بالشكر إلى 
إدارة الدفاع املدني إال أنها إدارة تنفيذية تعالج الوضع 

أثناء حدوثه، وال تأخذ بالطرق الوقائية.
وقال إن هذا اجلهاز معمول به في معظم الدول، يضع 
التوصيات وينظر للمشكلة من جميع جوانبها، مثل 
حــوادث السيول التي حتتاج إلى دراســات مستفيضة 

تعالج ما قبل األزمة وبعدها.

د.عادل الدمخي متحدثاً في برنامج »نبض اللجان«

أعلن النواب محمد الــدالل وأسامة 
الشاهني وصفاء الهاشم عن تقدميهم 
اقتراحا بقانون في شأن جهاز متابعة 
ــع منحه صفة  األداء احلــكــومــي، م
االستعجال، وإلــغــاء مرسوم إنشاء 
جهاز متابعة األداء احلكومي رقم 346 

لسنة 2007م.
 ويهدف االقتراح بقانون إلى تعزيز 
وتفعيل دور اجلهاز وللحصول على 
أداء أفضل في متابعة األدوار واألداء 
احلكومي واملزيد من االستفادة للدولة 

وأجهزتها .
ونص االقتراح على ما يلي:

 مادة ) 1 (: ينشأ مبجلس الوزراء 
جهاز يسمى »جــهــاز متابعة األداء 
احلكومي » يشرف على أعماله وزير 
ــــوزراء.  ــؤون مجلس ال ــش ــة ل ــدول ال
ويشكل من رئيس ويجوز ان يكون 
له نائب او أكثر يصدر بتعيني كل منهم 
وحتديد درجته مرسوم، وعــدد كاف 
من العاملني واخلبراء في التخصصات 

املختلفة.
 تضع الالئحة التنفيذية للقانون 
شـــروط وضـــوابـــط اخلـــبـــرات التي 
تتطلب توفرها فيمن يتولى املسؤولية 

في اجلهاز.
 مادة ) 2 (: يتولى اجلهاز بالتنسيق 
مع الوزراء املعنيني كل في اختصاصه 
معاونتهم في متابعة اداء وزاراتهم 
واجلهات احلكومية التابعة لها في 
تنفيذ القوانني واللوائح والتزامها في 
أداء أعمالها بتنفيذ السياسة العامة 
للدولة وفقا لبرنامج عمل احلكومة 
ــه اخلــصــوص متابعة  ــه على وج ول
قيام اجلهات املشار إليها مبباشرة 

اختصاصها فيما يلي:
ـــرارات رئيس   - متابعة تنفيذ ق
مجلس الـــــوزراء وقـــــرارات مجلس 
ــوزراء لدى اجلهات املعنية وإعــداد  ال
تقارير دورية بشأن املوقف التنفيذي 
لكل منها والتنسيق مع هذه اجلهات 
بغرض التأكد من حتقيق هذه القرارات 
األهـــداف املنشودة منها واقــتــراح ما 

يلزم في هذا الشأن.
 - متابعة تنفيذ القرارات الوزارية 
مبعرفة الـــوزارات املعنية واجلهات 
التابعة لها واعداد تقرير دوري بشأن 
املوقف التنفيذي لكل منها واملالحظات 
اخلاصة بجودة األداء من عدمها ومن 
ــر املختص  ــوزي ــرض عــلــى ال ــع ــم ال ث
ــداف املنشودة  مبا يلزم لتحقيق االه

من قــراراتــه داخــل الـــوزارة او اجلهة 
التابعة له.

 - مــتــابــعــة املـــوقـــف الــتــنــفــيــذي 
للمشروعات احلكومية داخـــل كل 
وزارة او جهة حكومية بالتنسيق 
مع هذه اجلهات وفي ضوء البرنامج 
الزمني املعتمد للتنفيذ والعرض على 
الوزير املختص باملقترحات الالزمة 

لإلسراع في إنهاء هذه املشروعات.
 - وضــع نظم الســتــطــالع الــرأي 
الــعــام فــي مستوى االداء احلكومي 

وسبل االرتقاء به.
 - دراســة تقارير ديــوان احملاسبة 
وجهاز املراقبني املاليني عن نتائج 
الفحص واملراجعة السنوية للجهات 
التي تخضع لرقابة الديوان او جهاز 
املراقبني املاليني طبقاً لقانون إنشائهما 
أو طبقاً لقانون حماية األموال العامة 
بالتعاون مع هــذه اجلهات واقتراح 
اآلليات والتوصيات املناسبة ملعاجلة 
هذه املالحظات والعمل على تالفيها 

مستقبالً.
 - دراســــة تــقــاريــر إدارة رقــابــة 

التوظيف واألداء التابعة لــديــوان 
اخلــدمــة املــدنــيــة ومتابعة اجلهات 
احلكومية في حتسن األداء احلكومي 

طبقا للقانون والنظم املعمول بها.
ــقــرارات واملالحظات   - دراســـة ال
والتوصيات التي تصدر من مجلس 
االمه بشأن األداء احلكومي والتنفيذي 
للوزارات واجلهات احلكومية بشأن 
تنفيذ بــرنــامــج احلــكــومــة وابــــداء 
املالحظات والتوصيات الالزمة في 

هذا الشأن.
 - متابعة التنسيق بني الــوزارات 
ــات احلــكــومــيــة فــي تنفيذ ما  ــه واجل
تكلف به من مجلس الوزراء من أعمال 
ومهام مشتركة، واالشراف على اعمال 
مجلس وكـــالء الـــــوزارات اخلدمية 
واالدارية ويكون رئيس اجلهاز رئيسا 

لهذا املجلس.
 - إدارة واالشراف وتنفيذ برنامج 
» جائزة التميز اإلداري » السنوية 
ــني كافة  ــاز ب ــه ــي يــتــوالهــا اجل ــت وال
اجلــهــات احلكومية مــن اجــل تطوير 
األداء اإلداري للجهات احلكومية وفقا 

للمعايير الدولية في التميز اإلداري.
ـــن مـــهـــام او  ـــه م ــف ب ــل ــك ـــا ي - م

اختصاصات أخرى.
 مادة ) 3 (: يصدر مجلس الوزراء 
ــاء عــلــى اقـــتـــراح رئــيــس اجلــهــاز  بــن
بالتنسيق مع االمانة العامة ملجلس 
الـــوزراء نظام عمل اجلهاز مبينا به 
ــاز ملباشرة  ــه ــل وأدوات اجل ــائ وس
اختصاصاته واستيفائه ما يحتاجه 
من بيانات أو دراسات متعلقة بأعماله 
من الوزارات وكافة اجلهات احلكومية 
والــهــيــئــات واملــؤســســات الــعــامــة، 
ويــكــون للجهاز فــي سبيل مباشرة 

اختصاصاته ما يلي:
ــال بـــالـــوزارات واجلــهــات  ــص  االت
ذات الشأن للحصول على املعلومات 

والبيانات والدراسات.
 استطالع رأي املختصني بكافة 
اجلهات اإلدارية وغيرها في خصوص 

القرارات التي يتولى متابعة تنفيذها.
ـــذه اجلــهــات الــتــعــاون  ــى ه ــل  وع

والتنسيق مع اجلهاز في هذا الشأن.
 مــادة ) 4 (: يتولى رئيس اجلهاز 

إدارة أعمال اجلهاز وتصريف شؤونه 
ومتثيله في عالقاته بالغير وتكون له 
السلطات والصالحيات املقررة للوزير 
في شئون اجلهاز وله ان يتخذ ما يراه 
الزمــا من الــقــرارات لتحقيق الغرض 

الذي قام من اجله وله على األخص:
 تشكيل ما يحتاجه اجلهاز من فرق 
عمل أو جلان دائمة او مؤقتة ويحدد 

اختصاصاتها.
 تصريف شـــؤون اجلــهــاز املالية 
ــع اللوائح  ـــة والفنية ووض واإلداري
ــة الالزمة  املالية والوظيفية واإلداري
ألعمال اجلهاز وفــق احكام القوانني 

السارية.
 االستعانة مبن يراه من املختصني 
وذوي الــكــفــاءة واخلــبــرة ســـواء في 
اجلــهــاز احلــكــومــي أو خــارجــه ألداء 

أعمال اجلهاز.
ــة  ــي ـــــر املــال ـــع وزي  الــتــنــســيــق م
لتخصيص االعتمادات املالية الالزمة 
للجهاز، وتــدرج هذه االعتمادات في 
ــس مبــيــزانــيــة مجلس  ــام ــاب اخل ــب ال

الوزراء.

 مادة ) 5 (: يرفع اجلهاز إلى مجلس 
االمة ومجلس الــوزراء تقريرا سنويا 
عن أعماله وما تكشف له من مخالفات 
واإلجــــراءات واالقــتــراحــات املطلوب 
اتــخــاذهــا لــالرتــقــاء مبستوى األداء 

احلكومي.
 مادة ) 6 (: يلغى املرسوم رقم 346 
لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة 

األداء احلكومي.
 مادة ) 7 (: على الوزراء – كل فيما 
يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل 
بــه مــن تــاريــخ صـــدوره ، وينشر في 

اجلريدة الرسمية.
ونصت املــذكــرة اإليضاحية على 

ما يلي: 
أنشئ جهاز متابعة األداء احلكومي 
مبــرســوم رقــم 346 لسنة 2007م 
مــتــبــنــًيــا رؤيــــة »االرتـــقـــاء بــــاألداء 
احلكومي«، حيث هدف اجلهاز بشكل 
عام من خالل متابعته ألداء اجلهات 
احلكومية إلى تطوير األداء ومحاربة 
مظاهر اخللل والقصور بجميع صوره 
وأشكاله سعياً للوصول إلــى جهاز 

إداري قوي قادر على تلبية احتياجات 
املواطنني ملتزماً باللوائح والقوانني 
مواكباً للتطور التكنولوجي والتقنيات 

احلديثة في أداء أعماله.
ــع توصياته  ــى وض  كما سعى إل
باحللول واملقترحات التي قد تساعد 
على معاجلة املشاكل واملعوقات التي 
يعاني منها اجلهاز اإلداري في الدولة 
ليشعر معها املــواطــن أن للحكومة 
جــهــاز يــتــابــع حتقيق مــصــاحلــه من 
خــالل مبادئه املعلنة كتطبيق مبدأ 
الشفافية، وحتقيق العدالة وتكافؤ 
الــفــرص، وأهمية املساءلة واحترام 
الــقــانــون، وتعزيز قيم الــنــزاهــة في 

اجلهات احلكومية.
 لذا فقد أعد هذا االقتراح بقانون في 
شأن جهاز متابعة األداء احلكومي، 
ــاز  ــه ــل دور اجل ــي ــع ــف ــز وت ــزي ــع ــت ل
وللحصول على أداء أفضل في متابعة 
األدوار واألداء احلكومي مزيد من 

االستفادة للدولة وأجهزتها.
 وجـــاءت اإلضــافــة فــي املـــادة )1( 
»تضع الالئحة التنفيذية للقانون 
ـــــط اخلــــبــــرات  ـــــواب شـــــــروط وض
التي تتطلب توافرها فيمن يتولى 
املسؤولية في اجلهاز » من أجل تدعيم 
الــقــيــادات العاملة فــي اجلــهــات وفق 

أسس وخبرات متخصصة.
 وقد جاءت إضافات عدة  للمادة )2( 
في البند رقم 5 و6 و7 وهي لدراسة 
جهاز متابعة األداء احلكومي لتقارير 
وقـــــرارات ومــالحــظــات وتــوصــيــات 
جهات أخرى رقابية - كجهاز املراقبني 
ــة التوظيف  ــاب املــالــيــني وإدارة رق
واألداء التابعة لديوان اخلدمة املدنية 
ومجلس األمــة - لالستفادة منها في 

أداء دورها.
ــم 9 لتولي   كما أضــيــف البند رق
اجلــهــاز اإلدارة واالشــــراف وتنفيذ 
برنامج » جــائــزة التميز اإلداري » 
السنوية من اجل تطوير األداء اإلداري 
للجهات احلكومية وفقا للمعايير 
الدولية في التميز اإلداري وخللق 
حالة تنافس إيجابي ترتقي بــاألداء 

احلكومي.
ــادة ) 5 (   وجـــاءت إضــافــة على م
برفع اجلهاز لتقريره السنوي ملجلس 
األمة إلى جانب مجلس الوزراء وذلك 
ــدور الرقابي للمجلس ما  لتحقيق ال
يساهم في االرتــقــاء مبستوى األداء 

احلكومي.

3 نواب يقترحون استحداث قانون جديد جلهاز متابعة 
األداء احلكومي وإلغاء املرسوم احلالي

صفاء الهاشم أسامة الشاهني محمد الدالل
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